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Cserkész félév dióhéjban

Ismét egy mozgalmas fél évet tudhatunk magunk mögött. A nyár mindig a legizgalmasabb időszak a cserkészek életében, hiszen az éves munka jutalmaként részt
vehetünk a nagyszerűbbnél nagyszerűbb táborokban.
Zajlanak a vezetőképzők, hogy minél több friss, motivált és megfelelően felkészített cserkésztestvérünk vezethesse a fiatalabb generációt. Hiszen ez mozgalmunk
alapköve, a játszva tanítás és minden tudás átadása a
fiataloknak, hogy ők is hatalmas elszántsággal és nem
múló akaraterővel vigyék tovább a cserkészet értékeit.
Ha minden ember cserkész lenne, és a 10 törvényünk
szerint élné életét, minden sokkal könnyebb lenne. Ezek
az alapértékek meghatározóak a gyerekek életében, és
napjaink kihívása az, hogy ezt felnőttkorukra is meg tudják tartani. Ha így élnek sokkal boldogabbak, és mindig
ott van mögöttük a csapatuk/szövetségük, hogy támogassa őket. Hiszen ezek vagyunk mi, egy nagy és szerető
család. Mikor együtt vagyunk, nem számít a külvilág, a
politika, a gazdaság. Csak a tiszta emberi értékek, a szeretet, az összetartás és az együttműködés.
Idén is sikeresen lezajlott az őrsvezető körút Magyarországon, melynek keretében a diaszpórában élő gyerekek megismerhetik Anyaországukat egy három hetes
túra alatt. Bejárták Budapestet, vendégül látták őket az
Országházban, kenutúrán vettek részt és nem utolsó
sorban a Balatont is körbe biciklizték. Életre szóló élmény ez mindenkinek, az őrsvezetők kemény munkájuk
gyümölcseként juthatnak el erre az útra.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség ebben az évben tartotta tisztújító közgyűlését, ahol Lendvai-Lintner
Imre elnökünknek ismét bizalmat szavaztak a vezetők.
A szövetség egyre csak bővül, sikeresen haladunk a kitűzött cél felé, hogy minden magyarul beszélő gyermek
találkozzon a cserkészettel! Ebben a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma is partner, minden magyar cserkészszövetség együtt munkálkodik azon, hogy egységben lehessünk, és a közös értékeinket az egyre nehezedő
viharok között is ápolni tudjuk.

Hiszen a külföldön élő magyarok számára a cserkészet
rendkívüli fontosságú. A foglalkozásokon és különböző
programokon tartják a kapcsolatot anyanyelvi barátaikkal és persze így őrzik magyarságukat. A szülőknek is
remek lehetőség, hogy segítséget kapnak gyermekeik
magyar öntudatának fenntartásában.
Egy cserkésztábor olyan élmény egy gyermek számára, amit máshol nem nagyon kaphat meg. Az emberek
olyan egységként működnek, mint egy hangyaboly.
Mindenkinek megvan a maga feladata, a nagyok vigyáznak a kicsikre, mindenki együtt énekel és mókázik az esti
tábortűznél, túrázunk és fontos építményeket készítünk
csupán fából és kötélből. Ez a lehetőség minden magyar
fiatal számára nyitva áll, és örömmel fogadjuk az új cserkészjelölteket. Itt mindenki a saját bőrén tapasztalhatja
meg, hogy mobiltelefon, internet és videojátékok nélkül
sokkal jobban lehet szórakozni.
A cserkészet jó irányt vett fel, hogy tarthassa a tempót
a mai gyorsuló világunkkal. Ez a növekvő létszámban és
a programok eredményességében is mérhető. Továbbra is élményt nyújtunk a gyerekeknek, ami más ifjúsági
szervezettel össze sem hasonítható. Az életre neveljük
őket, és rengeteg hasznos dolgot tanítunk nekik, aminek a mindennapokban is hasznát vehetik. Sokan még a
munkájukban is felhasználják a cserkészetben tapasztalt
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élményeiket, például vezetői pozíciókban, ahol emberek munkáját kell koordinálni, illetve bármilyen programszervezés esetén. A gyerekek megtanulják hogyan
tudnak eredményesen együttműködni, hiszen kis csoportokban, őrsökben vannak, ahol igazán össze tudnak
kovácsolódni és segíteni egymást bármi jön is.
Magyarság megtartó munkánkat továbbra is folytatjuk, mert nemzetünk nagysága akkor maradhat fenn, ha
az ifjúság a világ minden pontján összefog és számíthat
egymásra, így közösen mászhatják meg a mai rohanó
világ szikláit, melynek tetejére tűzik az erős magyar nép
zászlaját.

Hálás szívvel köszönjük minden támogatónknak az
eddigi sok-sok segítséget, nélkülük nem jutottunk volna el eddig. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy a világunkat egy kicsit jobbá tegyük, mint ahogyan kaptuk,
és ehhez Önök is hozzájárultak! A jövőbe nézve pedig
kérünk mindenkit, hogy ifjúságnevelő munkánkat továbbra is támogassák bőkezűen. Minden apró segítség
sokat jelent szövetségünk számára.
Cserkészköszöntésünkkel kívánunk minden régi és új
támogatónknak:
Jó munkát!

Őrsvezető
továbbképzés
New Yorkban

Közel ötven őrsvezető és őrsvezető jelölt vett részt a hétvégén, amit a Magyar Házban
tartottak meg. Forgószínpaddal kezdték a gyakorlati tanulást, majd párban mintafoglalkozást tartottak a new yorki
csapat cserkészeinek és kiscserkészeinek. Ezután kincskereséssel és cserkészmisével
színesítették a hétvégét. Másnap
a jó időbeosztásról, kelléklistákról, illetve nehezen kezelhető gyerekekről volt szó. A programot játéktanítással koronázták meg a Central Parkban.

Floridai cserkészek
az Őrsvezető hétvégén

A Jámbor Lajos cserkészcsapat közel 1000 mérföldre van a legközelebbi
testvér csapatától, ezért kevés körzeti programon tud részt venni, de idén
öt cserkészüknek sikerült eljutnia az
ŐV hétvégére. Az egyik résztvevőnek
abból a szempontból is különleges
volt az utazás, hogy életében először
repült és látott havat! Nagyon jól teljesítették a feladatokat, és sok-sok új
élménnyel gazdagodva tértek haza a
program végén.

61. Clevelandi Cserkészbál

200 fő jelent meg a Cserkész Barátok Köre által
szervezett nagy sikernek örvendő bálon. A vendégek
között köszönthették többek között az újonnan kinevezett chicago-i főkonzult is, aki átadta dr. Szentkirályi Endrének a Magyar Érdemrend Ezüst Keresztje
kitüntetést. Kovács György pedig a Cserkészvezető
Csodaszarvas Díjat kapta meg a CSBK elnöktől kiemelkedő munkájáért. Az elsőbálozók a köszöntők
után megnyitották a táncmulatságot, éjfélkor pedig a regösök palotást adtak elő a közönségnek.

Németországi regöstábor

Idén tartották a 39. Tinódi Lantos Sebestyén regöstábort a KMCSSZ európai kerületében, melynek témája a nyári és őszi ünnepkör, valamint a paraszti munkálatok volt. A tábor ideje a húsvéttal van egybekötve, így azt közösen
ünneplik meg szentmisékkel, viseletben, tojásfestéssel és locsolással. A cserkészek a hét folyamán néprajzi előadásokon vesznek részt, táncokat, népdalokat tanulnak, illetve kézműveskednek. Mindenki nagyon jól érezte magát,
és izgalommal várja a következő évi 40. jubileumi tábort.

Kisközösségi
konferencia
Magyarországon
A Magyar Cserkészszövetségek
Fóruma és a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület közös rendezvényt tartott Budapesten az Emberi Erőforrások Minisztériumában.
A konferencia témája a toborzás és
kisközösségi szervezés volt, melynek
megnyitóján Rétvári Bence, parlamenti államtitkár beszámolt a Határtalanul program fejlesztéséről is. Az
összejövetelen a magyar cserkészszövetségeken kívül más civil szervezetek
is beszámoltak munkájukról, melynek
célja az egymástól való tanulás elősegítése volt. A cserkészszövetségek vezetőit a nap
végén egy fogadással várták az Országházban.

KMCSSZ közgyűlés
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség idén tisztújító közgyűlést tartott a new brunswick-i Teleki Pál Cserkészházban.
Lendvai-Lintner Imre beszámolt többek között a szövetség
helyzetéről, illetve a kárpát-medencei kapcsolatokról. Kiemelte, hogy a következő évek kihívása a felső vezetők utódlásának
kérdése, a cserkészet minőségének megtartása, további szoros
kapcsolat a testvérszövetségekkel. A vezetők beszámolói elérhetők a KMCSSZ honlapján. A szavazást megtartották, majd a
közgyűlést imával és a Himnusz éneklésével zárták.

Svájci pünkösdi tábor
Az Alpokban tartották körzeti táborukat a
svájciak, melynek kerete Hannibál története
volt. Ötven cserkész érkezett a Bedretto völgyében található kőházakhoz, ahol egy szép
hétvégét töltöttek együtt. Túráztak a havas
hegycsúcsok között, majd este a tábortűznél
megismerkedtek az őrsökkel, és hogy kit miért
küldött Hannibál eme megtisztelő misszióra.
Másnap a cserkészeknek különféle feladatokat kellett megoldaniuk, ahol sós vizet gyűjthettek a helyes megoldásokért, amit utána kifőztek és a só volt a fizetőeszköz a délutánon.
Az utolsó estén áhítatot és fogadalomtételt
tartottak.

Melbourne-i téli tábor

A melbourne-i felnőtt cserkészek a Királyok Völgyében töltöttek
egy jó hangulatú hétvégét. Kőrösi Csoma Sándor életét tanulmányozták, aki már fiatal korától a magyarok eredetét kutatta. A tábor alatt
egy tortával is meglepték az egyik születésnapját ünneplő cserkészt.
Vasárnap áhítaton vettek részt, majd nagyot kirándultak a vízeséshez.
Az ilyen programok segítenek abban, hogy újult erővel tudjanak neki
látni a cserkészmunkának és a szervezésnek.

Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435, U.S.A.
Telefon: 973-874-0384. Honlap: www.kmcssz.org
A szám kiadását a Bethlen Gábor Alap biztositotta

